
Valtakunnallinen
kehittämistehtävä kuvataiteessa: 
SAVONLINNAN TAIDELUKIO

 1  Toimintakulttuurin kehittäminen

Toimintakulttuuria aiotaan kehittää yhtei-
söllisyyden, ihmisiä osallistavan taiteen ja 
ilmiöpohjaisen oppimisen keinoin. Nämä 
pyritään saamaan lähtökohtaisesti osaksi 
koulutusrakennetta ja kurssisisältöjä.

    

      YHTEISÖLLISYYS:
      KUVATAIDELUKIOISTA
      YHTEISÖJÄ YKSILÖILLE

- kuvataidejatkumo 
kuvataidelukiopaikkakunnille

- yhteisproduktiot
- terveyden edistäminen
- suvaitsevaisuus osana 

toimintakulttuuria

- jalkautuminen ympäröivään 
yhteiskuntaan**

- osallistava kaupunkitaide- 
(näyttely)

- näyttelytoiminnan lisääminen
- seutukunnan huomioiminen *
- mediakanavien monipuolinen 

hyödyntäminen, esim. Youtube ***
- taide ja kulttuuri osana 

hyvinvointia

- monikanavaisempi ja 
vuorovaikutteisempi some, 
somenäkyvyys

- ”avoimet ovet” -  kuvataide-
 lukioista avoimempia yhteisöille
 
Yhteisöllisyyden eri osa-alueet:
- yhteisöllisyys lukion sisällä
 (ilmapiiri, tiiimityö, suvaitsevaisuus)
- yhteisöllisyys kaupungissa ja 

lähiseudulla
 (yhteistyöprojektit, osallistavataide)
- yhteisöllisyys valtakunnallisesti
 (sosiaalinen media, tapahtumat, 

alumniyhteisö)
- yhteisöllisyys globaalisti
 (kansainväliset yhteistyöprojektit, 

opintomatkat)

OSALLISTAVA TAIDE:
KUVATAIDELUKIOT OSANA 
YMPÄRÖIVÄÄ YHTEISÖÄ

  ILMIÖPOHJAISUUS:
  KUVATAIDELUKIOT UUDEN
  OPS:N AIRUEINA

- ulos luokasta
- oppimisympäristön muutos
- moniaistillisuus
- mediakanavien monipuolinen 

hyödyntäminen, esim. Youtube ***
- pelillisyys

    Keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi

-  integroiminen kurssisisältöihin
- pedagoginen jatkuvuus: 

ei irrallisia kursseja vaan 
opintopolut rakentuvat toistensa 
varaan

- valmiiden yhteistyömallien luominen
- tiivis yhteistyö sidosryhmien 

kanssa
- näkyvyyden lisääminen somessa
- yhteissuunnittelu: opettajat, 

opiskelijat, alumnit, sidosryhmät

TOIMINTAKULTTUURIN 
KEHITTÄMISEEN SISÄLTYY 
MUUTOSTEN LISÄKSI OLEMASSA 
OLEVIEN VAHVUUKSIEN 
ESIINTUOMISTA JA PAINOTUSTA

Savonlinnan Taidelukio on tunnettu yh-
teisöllisestä ilmapiiristään. Aiemmin on 
hyödynnetty joitain osallistavan taiteen 
menetelmiä opetuksessa ja toteutettu sa-
tunnaisesti erilaisia yhteistyöprojekteja.



 2  Kuvataideopettajien
     täydennyskoulutus

Tarjoamme kehittämistehtävän mukais-
ta täydennyskoulutusta opetushallituk-
sen tarjoamana koulutuksena. Koulutus 
toteutetaan Savonlinnan Taidelukiossa. 
Ensimmäinen koulutusjakso suunna-
taan maan muihin kuvataidelukioihin. 
Saamamme palautteen perusteella 
laadimme maan lukioille tarjottavan 
koulutusaihion.

- tavoitteena uuden 
toimintakulttuurin pilotointi ja 
juurruttaminen muihin lukioihin

- ”työkalujen” päivittäminen 
3D-osaaminen, digitaalisuus, 
opiskelijoiden digiosaamisen 
hyödyntäminen, monialainen 
yhteistyö, osallistava taide

- täydennyskoulutukselle 
erityistarvetta Itä-Suomessa

- muiden lukioiden tarpeiden 
kuuleminen ja kartoittaminen

- Savonlinnan Taidelukion tilojen ja 
laitekannan hyödyntäminen

 3  Alumniyhteisö

Haluamme kehittää yhteistyötä taidelu-
kiosta jo valmistuneiden opiskelijoiden 
kanssa, jotka ovat jatkaneet opintoja 
esimerkiksi taidekorkeakouluihin. Näin 
kartoitamme taidelukion käyneiden 
opintopolkua, mikä puolestaan voisi 
helpottaa myös lukiolaisia jatko-opinto-
jen valinnassa. Kun tietoisuus lisääntyy 
siitä, kuinka hyvä pohja kuvataidelukio 
on jatko-opinnoille, myös kynnys hakea 
oppilaitokseen madaltuu.

- mentorointisuhteet 
(henkilökohtainen kohtaaminen)

- alumniesikuvat
 (digitaalinen ympäristö)
- jalkautuminen ympäröivään 

yhteiskuntaan *
- seniorialumnit ja heidän osaamisen 

hyödyntäminen, arvon anto 
- opintopolku, monipuolisuuden 

ymmärtäminen

- alumniverkoston kehittäminen ja 
yhteydenpidon mahdollistaminen

- digitaalisen alustan luominen alum-
niesikuville

- tilaisuudet tietoisuuden jakamiselle 
ja kohtaamiselle, esim. Taikkari 
TALK -keskustelufoorumi

- kehittämistä suunnitellaan yhteis-
työssä Tölö Gymnasiumin kanssa

- keväällä 2018 kartoitetaan myös 
muiden kuvataidelukioiden sekä 
sidosryhmien näkemyksiä

- oppilaitoksessa tehtävää kehittämis-
työtä täydennetään mm. luovaa ja 
innovatiivista ajattelua hyödyntävin 
ulkopuolisin avuin

- täydennyskoulutusta tarjotaan val-
takunnallisesti kuvataidelukioille ja 
muiden lukioiden kuvataideopetta-
jille.
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